
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της 

Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα έτος  

 

Έχοντας υπόψη : 

-Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 και 

ισχύει μέχρι σήμερα.  

-Τις διατάξεις του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 

-Την με αριθ. 272/4-5-2022 και ΑΔΑΜ 22REQ010615249/24-5-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος με την οποία εγκρίθηκαν α) η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των 

υπόλοιπων ειδών καθαρισμού εκτός από τις χειροπετσέτες, και β) η σχετική δαπάνη ποσού 7.329,213 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και 9.088,225 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) για την κάλυψη των ετήσιων 

αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής. 

-Την με αριθ. 3745/24-05-2022 και ΑΔΑΜ 22REQ010615328 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών με α/α 258/2022 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2022 και 2023, ΚΑΕ 1381ΒΑ. 

Προκειμένου να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την  προμήθεια που αναφέρεται αναλυτικά στο άρθρο 1 της 

παρούσας, όπως και στο παράρτημα αυτής, καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί 

σχετική επαγγελματική δραστηριότητα να καταθέσει την προσφορά του  (πρωτότυπη με σφραγίδα και 

υπογραφή, όπου απαιτείται), στην ακόλουθη διεύθυνση:  

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ 

                ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης υλικού 

        Θεσσαλονίκης 151, 17675 Καλλιθέα 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  &  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΛΙΚΟΥ 
ΤΗΛ.: 210 4857615, 210 4857719 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χριστίνα Καΐρη 
E-MAIL: x.kairi@sivitanidios.edu.gr 
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 δια του Γραφείου Πρωτοκόλλου, ισόγειο κεντρικού κτιρίου 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. 

   1.Αντικείμενο προμήθειας  

Αντικείμενο της προμήθειας είναι  τα υλικά καθαρισμού,  CPV 39830000-9, για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Σχολής  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα I  

της παρούσας (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης). 

2.Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση σύμβασης 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε ευρώ (€): 7.329,213  (μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α) και 9.088,225 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)  

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος ετών 2022 και 2023. ΚΑΕ : 

1381 ΒΑ. 

3.Διάρκεια σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ενός έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής, 

με δυνατότητα παράτασης δύο (2) μηνών, μετά από έγγραφο αιτιολογημένο αίτημα του ενός εκ των δύο 

συμβαλλομένων και την αποδοχή του από τον έτερο συμβαλλόμενο, χωρίς περαιτέρω αύξηση του συμβατικού 

τιμήματος . 

4. Κριτήριο ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, 

από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση μόνο την τιμή στο σύνολο της προμήθειας. 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και 

σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.  

3. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό 

τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 





 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μία προσφορές, 

είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος ένωσης, σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε με οποιαδήποτε είδους συνεργασία. 

Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επιφέρει την απόρριψη όλων ανεξαιρέτως των σχετικών προσφορών. 

 

6. Περιεχόμενο-σύνταξη-ισχύς προσφοράς  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει : 

(Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει,  ως απόδειξη α) για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολής αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως ρητά 

περιγράφεται στο άρθρο 29 του ν. 4782/2021 και ισχύει, β) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας), γ) ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και δ) ότι θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να 

αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

(Β)  Τον πίνακα συμμόρφωσης, συμπληρωμένο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι ως εξής:  

α) Στη στήλη «Απάντηση-παρατηρήσεις» σημειώνεται η απάντηση του οικονομικού φορέα που έχει τη μορφή 

ΝΑΙ/ΟΧΙ. Οι προσφορές που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

   Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «Απάντηση» για έστω και έναν από τους όρους στον σχετικό 

πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στον σχετικό όρο και ως εκ τούτου η προσφορά 

θα απορρίπτεται.  

Γ) Την Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ με σημείωση περί της ισχύος 

αυτής. 

Οι τιμές να δίνονται σε ευρώ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων. Μέσα στην δαπάνη θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών.  

    Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Να μην 

καθορίζει σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα. Να μην  θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

  Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της (120 ημέρες). Να αναγράφονται τα  πλήρη στοιχεία του οικονομικού 

φορέα (επωνυμία, Α.Φ.Μ., υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου). 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης στο σύνολο της προμήθειας, που καθορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση στο 

άρθρο 2.  

   Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται. Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της 

προσφοράς τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 





 

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι 

(120) ημερών, από την υποβολή τους. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

   Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 

πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική 

διάρκεια.  

 

7. Κατακύρωση ανάθεσης – υπογραφή σύμβασης. 

Μετά την αξιολόγηση η οποία θα γίνει σε ένα στάδιο, του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την 

αναθέτουσα αρχή και μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο και την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης απαιτείται η υποβολή των: 

Α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

Β) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

(Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα 

έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση). 

Δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου.  

   

     8. Χρόνος -τόπος παράδοσης – παραλαβή προμήθειας 

Η  προμήθεια των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανά μήνα και μετά από γραπτό αίτημα του τμήματος Διοικητικής 

Μέριμνας προς το τμήμα Προμηθειών και διαχείρισης υλικού. Τα είδη θα πρέπει να παραδίδονται από τον 

προμηθευτή εντός τριών ημερών από την ειδοποίησή του, στη Σιβιτανίδειο Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, 176 10 

Καλλιθέα, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.  

 Τα παραδοτέα θα ελέγχονται και θα παραλαμβάνονται από τον/την αρμόδιο/α υπάλληλο του Ιδρύματος, θα 

συντάσσεται βεβαίωση παραλαβής της προμήθειας (οριστική ή με παρατηρήσεις-απόρριψης των ειδών). 

9.Τρόπος πληρωμής 

Η εξόφληση του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την εκάστοτε παραλαβή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν γενικώς τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 

του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021 και ισχύει καθώς και στην οικεία 

απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

1. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών  

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου  

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εάν δεν ισχύουν οι ενημερότητες που κατέθεσε κατά τη σύναψη 

της σύμβασης. 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 





 

 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

10. Πληροφορίες 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις  

1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας :2104857704  

2. Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού: 210 4857719, E-mail: x.kairi@sivitanidios.edu.gr 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην κεντρική ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.  

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

Παράρτημα (Ι):  

Τεχνικές προδιαγραφές και πίνακας συμμόρφωσης 

 

Ο/Η .................................................... καταθέτει την τεχνική προσφορά του/της, αποδεχόμενος/η 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ ..........................., 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος . 

Α/Α Είδη και τεχνικές προδιαγραφές ειδών Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Απάντηση -
Παρατηρήσεις 

1 Χαρτί υγείας επαγγελματικής χρήσης, 

για χρήση σε συσκευές όπου ξετυλίγεται 

εξωτερικά. Βάρος ρολού 450γρ. Χαρτί 

από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. 

Τεμάχιο 1000  

2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό μικρό 

δίφυλλο. Καθαρό βάρος ρολού 

τουλάχιστον 140gr, φύλλα τουλάχιστον 

500. 

Τεμάχιο  3000  

3 Ρολό κουζίνας γίγας μήκους 

μεγαλύτερου από 80m, και βάρους 

μεγαλύτερου από 800γρ. Έξτρα 

απορροφητικό και ανθεκτικό, να μην 

αφήνει χνούδι 

Χαρτί από λευκασμένο χημικό πολτό. 

Τεμάχιο  100  

4 Κρεμοσάπουνο -Υγρό καθαρισμού 

χεριών συσκευασίας 4 λίτρων, 

αρωματικό. 

Για επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 140  

5 Επαγγελματικό καθαριστικό 

πολλαπλών χρήσεων, 4 λίτρα. Ειδικό 

για επαγγελματικούς χώρους. Απλή 

χρήση. Μη τοξικό. 

Τεμάχιο 100  

6 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό 

συσκευασία τουλ. 4lt, για 

επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 100  

7 Σακούλες σκουπιδιών γενικής 

χρήσης-Πλαστική σακούλα 

απορριμμάτων 80Χ110  

Τεμάχιο 10000  

8 Σακούλες μαύρες γραφείου-τουαλέτας 

ΜΙΝΙ, διάστασης: 50x55 cm, Χρώμα : 

μαύρο, νάιλον με αστεροειδές κλείσιμο 

στον πάτο για μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Κατάλληλο για κάδους γραφείου wc-

τουαλέτας.  

Τεμάχιο 24000  

9 Σακούλες κήπου-Ελάχιστη διάσταση 

90 Χ 120 με χαρακτηρισμό "βαρέως 

τύπου" ή "σκληρές" ή "χονδρές" 

(περίπου 27 σακούλες στα 5Kgr) 

Kgr 100  





 

 

10 Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο που 

ταιριάζουν και στα δύο χέρια. Ελαστικά, 

ενισχυμένα και ανθεκτικά στη φθορά. 

Ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν 

συχνή αλλαγή γαντιών.  

Κουτί των 100 
τεμαχίων 

60  

11 Γάντια κουζίνας σε διάφορα μεγέθη  Ζεύγος 80  

12 Yγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 

τύπου Swaz, υπερσυμπυκνωμένο, 

συσκευασία 4lt. 

Τεμάχιο 20  

13 Υγρό καθαρισμού τζαμιών, 

επαγγελματικό, συσκευασία 4lt. 
Τεμάχιο 12  

14 Πανάκι γενικού καθαρισμού με 

μικροϊνες,  ελάχιστων διαστάσεων 

30Χ20 

Για επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 75  

15 Σπογγοπετσέτα τύπο Wettex, 

διαστάσεων 30Χ20, για επαγγελματική 

χρήση. Συσκευασία 1 τεμαχίου 

Τεμάχιο 120  

16 Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό 

μεγάλο (ενδεικτικά 9Χ11) 

αντιβακτηριακό. Με μια πλευρά πιο 

σκληρή με σύρμα. 

Τεμάχιο 75  

17 Πανί παρκετέζας (ανταλλακτικό) 

επαγγελματικό διαστάσεων 40cm (8 

τμχ), 60 cm (8 τμχ), 100cm (9τμχ)  

Τεμάχιο 25  

18 Σκούπα εσωτερικών χώρων με 

κοντάρι. Μαλακή για επαγγελματική 

χρήση. 

Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου 

μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σκούπα και 
κοντάρι 

40  

19 Σκούπα χόρτου με κοντάρι (για 

εξωτερικούς χώρους). 
Τεμάχιο 12  

20 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική γίγας 

τύπου κορδόνι, χωρίς κεφαλή 

Βάρος 250-350γρ. Με αντοχή στα 

αλκαλικά και όξινα καθαριστικά, να μην 

αφήνει χνούδια στο δάπεδο. 

Τεμάχιο 100  

21 Σφουγγαρίστρα απλή (οικιακή) με 

κοντάρι. Απορροφητική και ιδιαίτερα 

ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο 

πάτωμα. Περιλαμβάνει και κοντάρι 

αλουμινίου μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σφουγγαρίστρα 
και κοντάρι 

100  

22 Πλαστικός κουβάς RAM με στίφτη 

και 2 κάδους για καθαρό και ακάθαρτο 

νερό. 

Χωρητικότητα: 15 λίτρα 

Τεμάχιο 15  

23 Ξύστρα δαπέδου 10 εκατοστών Τεμάχιο  5  





 

 

24 Κεφαλή επαγγ. σφουγγαρίστρας με 

κοντάρι. Πλαστική κεφαλή βαρέως 

τύπου με κλιπ. Κατάλληλη για 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Η 

κεφαλή έχει ειδική εσοχή για να 

κουμπώνει η σφουγγαρίστρα και να μην 

βγαίνει εύκολα. Περιλαμβάνει και 

κοντάρι αλουμινίου μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σφουγγαρίστρα 
και κοντάρι  

10  

25 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο. Τεμάχιο 10  

26 Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός 1000ml 

(όχι προπίεσης) για επαγγελματική 

χρήση. Με αντοχή σε απορρυπαντικά 

καθαρισμού επαγγελματικής χρήσης. 

Τεμάχιο 20  

27 Κάδος πλαστικός αίθουσας (Καλάθι 

αχρήστων πλαστικό) ,όχι πλέγμα, 

χωρητικότητας περίπου 18lt. Χρώμα 

Μπλε ή Μαύρο. Παρόμοιο με αυτό που 

φαίνεται στην φωτογραφία. 

Τεμάχιο 50  

28 Πιγκάλ λευκό ανοικτού τύπου, 

πλαστικό. 
Τεμάχιο  40  

29 Βάση τοίχου μικρού χαρτιού υγείας, 

ανοξείδωτη, χωρίς καπάκι, με βίδες 

στήριξης. 

Τεμάχιο 2  

30 Επαγγελματική συσκευή χαρτιού 

υγείας INOX μεταλλική, 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

(INOX-304) μέταλλο. Διαστάσεις 

Περίπου (Υ x Π x Β): 26 x 25 x 12 

εκατοστά, χωρητικότητα ρολού 500 

γραμμαρίων. 

Σε γυαλιστερή απόχρωση. Με κλειδαριά 

και σχισμή ελέγχου, το χαρτί να 

ξετυλίγεται από την κάτω μεριά. 

Τεμάχιο 6  

31 Σακούλες σκουπιδιών γενικής χρήσης  

(Πλαστική σακούλα απορριμμάτων)  

58Χ72 περίπου 60lt σε ρολό. Να έχει 

αστεροειδή ραφή.  

Τεμάχιο 6000  

32 Σακούλες σκουπιδιών γενικής χρήσης. 

(Πλαστική σακούλα απορριμμάτων)  

70Χ100 περίπου 100lt σε ρολό. Να έχει 

αστεροειδή ραφή.  

Τεμάχιο 3000  

33 Γάντια βαμβακερά με πλήρη 

επικάλυψη νιτριλίου από την 

εσωτερική πλευρά της παλάμης με  

προδιαγραφή CE EN388-4121 

Ζεύγος γαντιών 20  

34 Μονό καρότσι σφουγγαρίσματος με 

τροχήλατο κουβά 25ltr πλαστικό, 

πλήρως ανακυκλώσιμο. Να διαθέτει 

επαγγελματικό στίφτη. Όμοιο με αυτό 

της εικόνας. 

Τεμάχιο 2  





 

 

35 Σαπουνοθήκη Dispenser διπλή 

μεταλλική-Διπλό δοχείο υγρού 

σαπουνιού (600ml) για επαγγελματική 

χρήση σε νίκελ ματ φινίρισμα  από 

υλικό κατασκευής ορείχαλκο. Να έχει 

μεγάλη μηχανική αντοχή, αντοχή στην 

φθορά και στην οξείδωση. Ενδεικτικές 

διαστάσεις 10cm (Βάθος) 14cm 

(Πλάτος) 26cm (Ύψος) 

Τεμάχιο 6  

 

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 34                                          

                                                                                                        ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 27 

 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο/Η .................................................... καταθέτει την οικονομική προσφορά του/της αποδεχόμενος/η 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους που περιγράφονται στην με ΑΔΑΜ ..........................., 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Σιβιτανιδείου Σχολής. 

 

Α/Α Είδη και τεχνικές προδιαγραφές 
ειδών 

Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή ανά 
μονάδα 
μέτρησης 
(χωρίς 
ΦΠΑ)  

Συνολική τιμή 
ανά είδος 
(χωρίς ΦΠΑ)  

1 Χαρτί υγείας επαγγελματικής 

χρήσης, για χρήση σε συσκευές όπου 

ξετυλίγεται εξωτερικά. Βάρος ρολού 

450γρ. Χαρτί από 100% λευκασμένο 

χημικό πολτό. 

Τεμάχιο 1000 

    
2 Χαρτί υγείας επαγγελματικό μικρό 

δίφυλλο. Καθαρό βάρος ρολού 

τουλάχιστον 140gr, φύλλα 

τουλάχιστον 500. 

Τεμάχιο  3000 

    





 

 

3 Ρολό κουζίνας γίγας μήκους 

μεγαλύτερου από 80m, και βάρους 

μεγαλύτερου από 800γρ. Έξτρα 

απορροφητικό και ανθεκτικό, να μην 

αφήνει χνούδι 

Χαρτί από λευκασμένο χημικό πολτό. 

Τεμάχιο  100 

    
4 Κρεμοσάπουνο -Υγρό καθαρισμού 

χεριών συσκευασίας 4 λίτρων, 

αρωματικό. 

Για επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 140 

    
5 Επαγγελματικό καθαριστικό 

πολλαπλών χρήσεων, 4 λίτρα. Ειδικό 

για επαγγελματικούς χώρους. Απλή 

χρήση. Μη τοξικό. 

Τεμάχιο 100 

    
6 Παχύρευστο χλωροκαθαριστικό 

συσκευασία τουλ. 4lt, για 

επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 100 

    
7 Σακούλες σκουπιδιών γενικής 

χρήσης-Πλαστική σακούλα 

απορριμμάτων 80Χ110  

Τεμάχιο 10000 

    
8 Σακούλες μαύρες γραφείου-

τουαλέτας ΜΙΝΙ, διάστασης: 50x55 

cm, Χρώμα : μαύρο, νάιλον με 

αστεροειδές κλείσιμο στον πάτο για 

μεγαλύτερη ασφάλεια. Κατάλληλο για 

κάδους γραφείου wc-τουαλέτας.  

Τεμάχιο 24000 

    
9 Σακούλες κήπου-Ελάχιστη 

διάσταση 90 Χ 120 με χαρακτηρισμό 

"βαρέως τύπου" ή "σκληρές" ή 

"χονδρές" (περίπου 27 σακούλες στα 

5Kgr) 

Kgr 100 

    
10 Γάντια μιας χρήσης από νιτρίλιο που 

ταιριάζουν και στα δύο χέρια. 

Ελαστικά, ενισχυμένα και ανθεκτικά 

στη φθορά. Ιδανικά για εφαρμογές που 

απαιτούν συχνή αλλαγή γαντιών.  

Κουτί των 100 
τεμαχίων 

60 

    
11 Γάντια κουζίνας σε διάφορα μεγέθη  Ζεύγος 80 

    
12 Yγρό καθαρισμού γενικής χρήσης 

τύπου Swaz, υπερσυμπυκνωμένο, 

συσκευασία 4lt. 

Τεμάχιο 20 

    
13 Υγρό καθαρισμού τζαμιών, 

επαγγελματικό, συσκευασία 4lt. 
Τεμάχιο 12 

    
14 Πανάκι γενικού καθαρισμού με 

μικροϊνες,  ελάχιστων διαστάσεων 

30Χ20 

Για επαγγελματική χρήση 

Τεμάχιο 75 

    

15 Σπογγοπετσέτα τύπο Wettex, 

διαστάσεων 30Χ20, για 

επαγγελματική χρήση. Συσκευασία 1 

τεμαχίου 

Τεμάχιο 120 

    
16 Σφουγγάρι κουζίνας επαγγελματικό 

μεγάλο (ενδεικτικά 9Χ11) 

αντιβακτηριακό. Με μια πλευρά πιο 

σκληρή με σύρμα. 

Τεμάχιο 75 

    





 

 

17 Πανί παρκετέζας (ανταλλακτικό) 

επαγγελματικό διαστάσεων 40cm (8 

τμχ), 60 cm (8 τμχ), 100cm (9τμχ)  

Τεμάχιο 25 

    
18 Σκούπα εσωτερικών χώρων με 

κοντάρι. Μαλακή για επαγγελματική 

χρήση. 

Περιλαμβάνει και κοντάρι αλουμινίου 

μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σκούπα και 
κοντάρι 

40 

    
19 Σκούπα χόρτου με κοντάρι (για 

εξωτερικούς χώρους). 
Τεμάχιο 12 

    
20 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 

γίγας τύπου κορδόνι, χωρίς κεφαλή 

Βάρος 250-350γρ. Με αντοχή στα 

αλκαλικά και όξινα καθαριστικά, να 

μην αφήνει χνούδια στο δάπεδο. 

Τεμάχιο 100 

    
21 Σφουγγαρίστρα απλή (οικιακή) με 

κοντάρι. Απορροφητική και ιδιαίτερα 

ανθεκτική, χωρίς να αφήνει χνούδι στο 

πάτωμα. Περιλαμβάνει και κοντάρι 

αλουμινίου μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σφουγγαρίστρα 
και κοντάρι 

100 

    
22 Πλαστικός κουβάς RAM με στίφτη 

και 2 κάδους για καθαρό και 

ακάθαρτο νερό. 

Χωρητικότητα: 15 λίτρα 

Τεμάχιο 15 

    

23 Ξύστρα δαπέδου 10 εκατοστών Τεμάχιο  5     
24 Κεφαλή επαγγ. σφουγγαρίστρας με 

κοντάρι. Πλαστική κεφαλή βαρέως 

τύπου με κλιπ. Κατάλληλη για 

επαγγελματική σφουγγαρίστρα. Η 

κεφαλή έχει ειδική εσοχή για να 

κουμπώνει η σφουγγαρίστρα και να 

μην βγαίνει εύκολα. Περιλαμβάνει και 

κοντάρι αλουμινίου μήκους 130εκ. 

Σετ από 
σφουγγαρίστρα 
και κοντάρι  

10 

    
25 Φαράσι ορθοστατικό με λάστιχο. Τεμάχιο 10     
26 Ψεκαστήρας χειρός πλαστικός 

1000ml (όχι προπίεσης) για 

επαγγελματική χρήση. Με αντοχή σε 

απορρυπαντικά καθαρισμού 

επαγγελματικής χρήσης. 

Τεμάχιο 20 

    
27 Κάδος πλαστικός αίθουσας (Καλάθι 

αχρήστων πλαστικό) ,όχι πλέγμα, 

χωρητικότητας περίπου 18lt. Χρώμα 

Μπλε ή Μαύρο. Παρόμοιο με αυτό 

που φαίνεται στην φωτογραφία. 

Τεμάχιο 50 

    
28 Πιγκάλ λευκό ανοικτού τύπου, 

πλαστικό. 
Τεμάχιο  40 

    
29 Βάση τοίχου μικρού χαρτιού υγείας, 

ανοξείδωτη, χωρίς καπάκι, με βίδες 

στήριξης. 

Τεμάχιο 2 

    





 

 

30 Επαγγελματική συσκευή χαρτιού 

υγείας INOX μεταλλική, 

κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 

(INOX-304) μέταλλο. Διαστάσεις 

Περίπου (Υ x Π x Β): 26 x 25 x 12 

εκατοστά, χωρητικότητα ρολού 500 

γραμμαρίων. 

Σε γυαλιστερή απόχρωση. Με 

κλειδαριά και σχισμή ελέγχου, το 

χαρτί να ξετυλίγεται από την κάτω 

μεριά. 

Τεμάχιο 6 

    
31 Σακούλες σκουπιδιών γενικής 

χρήσης  (Πλαστική σακούλα 

απορριμμάτων)  58Χ72 περίπου 60lt 

σε ρολό. Να έχει αστεροειδή ραφή.  

Τεμάχιο 6000 

    
32 Σακούλες σκουπιδιών γενικής 

χρήσης. (Πλαστική σακούλα 

απορριμμάτων)  70Χ100 περίπου 100lt 

σε ρολό. Να έχει αστεροειδή ραφή.  

Τεμάχιο 3000 

    
33 Γάντια βαμβακερά με πλήρη 

επικάλυψη νιτριλίου από την 

εσωτερική πλευρά της παλάμης με  

προδιαγραφή CE EN388-4121 

Ζεύγος γαντιών 20 

    
34 Μονό καρότσι σφουγγαρίσματος με 

τροχήλατο κουβά 25ltr πλαστικό, 

πλήρως ανακυκλώσιμο. Να διαθέτει 

επαγγελματικό στίφτη. Όμοιο με αυτό 

της εικόνας. 

Τεμάχιο 2 

    
35 Σαπουνοθήκη Dispenser διπλή 

μεταλλική-Διπλό δοχείο υγρού 

σαπουνιού (600ml) για επαγγελματική 

χρήση σε νίκελ ματ φινίρισμα  από 

υλικό κατασκευής ορείχαλκο. Να έχει 

μεγάλη μηχανική αντοχή, αντοχή στην 

φθορά και στην οξείδωση. Ενδεικτικές 

διαστάσεις 10cm (Βάθος) 14cm 

(Πλάτος) 26cm (Ύψος) 

Τεμάχιο 6 

    

  Φ.Π.Α. 6%:          

  Φ.Π.Α. 13%:          

  Φ.Π.Α. 24%:          

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) :          

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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